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Dagordning för årsmöte 2019-03-23



§ 1. Mötets öppnande 

§ 2. Justering av röstlängd 

§ 3. Val av årsmötesordförande 

§ 4. Styrelsens anmälan av protokollförare 

§ 5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera 

protokollet 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom. 4 

§ 7.  Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

§ 8.  Fastställande av dagordningen 

§ 9. a) Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas berättelse 

§ 9. b) Redogörelse för arbetet med avelsfrågor 

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte gett till styrelsen 

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 13. a) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 

§ 13, b)  Föredragning av styrelsens budgetplan 

§ 13, c)  Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår 

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas 

tjänstgöringsordning 

§ 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

§ 16.  Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15 

§ 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar innan anmälts 

till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till styrelsen senast 

14 dagar innan det ordinarie årsmötet hålls.  

§ 19. Årets Eurasier 

§ 20. Tacka avgående styrelsemedlemmar 

§ 21. Mötets avslutande 
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Verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2018 

Styrelsens berättelse 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: 

Ordförande  Charli Ahl Ludvigsson 
Vice ordförande  Christina Haggren 
Sekreterare  Malin Nilsson 
Ledamöter  Nina Klar 
   Maja Ärleborg 
   Tina Andersson (avgick 181214) 
   Emelie Gustafsson 
1:a suppleant  Pernilla Sellgren 
2:a suppleant  Inger Johansson 

Övriga uppdrag 

Adj.kassör   Mats Winchler 

Revisor   Måna Quist Eriksson 
   Inger Holmqvist Sjöstrand 

Revisorssuppleanter  Ariana Carlén 
   Gisela Wallin 

Valberedning  Kicki Svalin (sammankallande) 
Jeanette Dyberg 
Patricia Sjölander 

Medlemsansvarig  Rose-Marie Forsberg 

Webbansvarig  Ariana Carlén 

Valphänvisning  Kerstin Olofsson 

Tryckeri   Sibtryck i Norsborg 

Redaktionen  Anna Frisk 
   Menno Visser 
   Ariana Carlén (avgick 1811) 
   Jeanette Dyberg (avgick 1806) 
   Cissi Bäck (avgick 1808)    
Avelskommitté  Johanna Devert (avgick 180901) 
   Elsa Alkelin (avgick 180901) 



   Anette Essman (avgick 180901) 
   Wiveca Larsson (avgick 180901) 
   Suzanne Bengtsdotter (avgick 180901) 
   Anna-Karin Lundberg (avgick 180901) 
   Maja Ärleborg (invald 180902) 

Utbildningskommitté  Anna Berggren 

Utställningskommitté  Kicki Svalin (sammankallande) 
   Amanda Johnsson 
   Jeanette Dyberg (avgick 180610) 
   Linda Karlsson (avgick 180801) 
   Sofi Karlsson (avgick 180801) 
   Cathrine Baudeau (avgick 180927) 
   Gisela Wallin (avgick 180713) 
   Tina Andersson (Invald 180729) (avgick 181216) 
   Kristina Järpen (Invald 181125) 
   Josephine Wistrand (Invald 181211) 
   Alice Sjöström (Invald 181211) 
  
MH&BPH-kommitté  Vakant 

PR- & Informationskommitté Nina Klaar  
   Johanna Devert 

Firmatecknare har varit ordf. Charli Ahl Ludvigsson och adj. Kassör Mats Winchler. 

Antal medlemmar per den 31/12 2018 

Fullbetalda medlemmar 602 stycken 
Familjemedlemmar  30 stycken 
Utlandsmedlemmar  14 stycken 
Familjemedlemmar utland 1 styck 

Totalt antal medlemmar  647 stycken 

Styrelsen har 

• Under verksamhetsåret haft 10 protokollförda telefonmöten och 1 fysisk träff. 



• Senaste ordinarie årsmötesdatum var 2018-03-24. 6 medlemmar närvarade. 
• Arrangerat en officiell utställning i Hökensås Tidaholm. 82 anmälda hundar. 
• Gett ut 4 nr av Eurasierbladet. 
• Medverkat på MyDog 2018-01-04--07 med en monter på rastorget. 
• Medverkat på Stockholms hundmässa 2018-12-08--09 med en monter på rastorget. 
• Ansökt om officiell utställning 2021-05-18 i Hökensås Tidaholm. 
• Utgivit en almanacka till alla medlemmar. 
• Sponsrat 200 kr deltagaravgiften till BPH 180801-190831 mot kopia på kvitto.  

Verksamhetsberättelse Valphänvisning 
Under året 2018 har det inte varit så många valpförmedlingar, många uppfödare har listor på 
intresserade valp köpare och de lägger ut informationen på sin egen hemsida. Det har funnits 
några annonser på klubbens hemsida om hundar som har behövt nya hem.  

Kerstin Olofsson SvEUK valpförmedling/omplacering 

Verksamhetsberättelse Medlemsansvarig 
Min uppgift har varit att svara på frågor från medlemmarna och skicka dem vidare till rätt 
personer om jag inte kunnat hjälpa dem. 
  
Jag har också skickat ut tidningar till nya medlemmar. 
Anmält in nya medlemmar. 
Det har varit 6 uppfödare som har köpt valpgåvomedlemskap till sina valpköpare. 
  
Rose-Marie Forsberg 

Verksamhetsberättelse PR- & infokommittén 
Kommittén består av: 
Sammankallande: Nina Klar 
Johanna Devert 
Kommittén har haft ont om folk under året som har gått. 
Inger Johansson, ledamot i styrelsen, erbjöd sig därför att ansvara för montern på Älvsjömässan 
i Stockholm. Till sin hjälp fick hon Janne Long, en eurasierägare som med glädje ställde upp 
med sin tid och engagemang. Montern var välbesökt och vi hade gott om hundar med ägare som 
erbjöd sig att stå där. Vi hade även hundar som deltog i rasparaden under mässan. 
Inför My Dog i Göteborg bestämdes det i samråd med Kenth Frisk (”monterbyggare”) att nytt 
material behövde köpas in till montern. Beslut togs att nytt material skulle köpas in för att få en 
mer inbjudande och tilltalande monter, syftet var att täcka mässans fula väggar. Kenth Frisk fick 
uppdraget att köpa panel som skulle täcka monterns vägg/väggar. Monterbygget och monter-
demonteringen tog alldeles för lång tid på grund av brist på hjälp. För övrigt flöt My Dog på bra 



med många rasintresserade besökare. Vi deltog även i rasparaden nästan varje dag, en dag 
uteblev på grund av sjukdom. 
All kontakt mellan Nina, Johanna och Inger har skötts via Messenger och Facebook. Det har 
varken förekommit fysiska möten eller telefonmöten under året. 
Vid tangenterna: Nina Klar 

Verksamhetsberättelse Utbildningskommittén 
Då jag har varit ensam i utbildningskommittén det här året har det inte skett någon aktivitet 
under året, varken telefonmöte eller planering.  

/Anna  

Verksamhetsberättelse Redaktionen 
EurasierBladet 
Redaktionen har arbetat fram fyra tidningar under året, alla i fyrfärg och bestående av 28-40 
sidor med information om Eurasierklubbens verksamhet och aktiviteter, samt bilder och texter 
som medlemmar bidragit med. En del betalande annonser har funnits med, framför allt i 
Julnumret. 
Redaktionen bestod vid verksamhetsårets början av Cissi Bäck (redaktör), Menno Visser 
(layout), Jeanette Dyberg, Anna Frisk och Ariana Carlén. I juni gick Jeanette Dyberg ur 
redaktionen, i augusti avsade sig Cissi Bäck uppdraget som redaktör, och i november gick 
Ariana Carlén ur redaktionen så fram till årsmötet har redaktionen endast bestått av två 
personer. De två senaste klubbtidningarna har ändå kommit ut genom redaktionens 
ansträngningar och med hjälp av några styrelseledamöter och andra medlemmar. Vi skulle dock 
vilja välkomna ett antal ytterligare medlemmar till redaktionen så snart som möjligt, varav en 
skulle av styrelsen utnämnas som redaktör. 
med vänliga hälsningar, 
Anna Frisk och Menno Visser 

Verksamhetsberättelse Hemsidan 
Under 2018 har två större förändringar gjorts. Den ena gäller hälsosidorna (som endast är 
tillgängliga för uppfödare), där kan besökare numera klicka på respektive hunds 
registreringsnummer för att se mer information och blir då vidarebefordrad till sidan hos SKKs 
Hunddata gällande just den hunden. Den andra större förändringen är att uppfödarna i 
uppfödarregistret numera är uppdela efter landskap samt att de även finns på en lättöverskådlig 
karta.  
 
För övrigt har uppdateringar gjorts löpande på hemsidan och information har publicerats på 
både hemsida och Facebook-sida närhelst styrelse och kommittéer så önskat. Därtill har 



publicerandet av månadens bild skett varje månad och under julhelgen fick medlemmarnas 
inskickade julbilder extra utrymme.  
 
Ariana Carlén  
Webmaster 

Verksamhetsberättelse Utställningskommittén 
Kommittén har bestått av: 
Kicki Svalin, sammankallande 
Amanda Johnsson 
Jeanette Dyberg 
Sofi Karlsson 
Linda Karlsson 
Cathrine Baudeau 
Gisela Wallin 
Tina Andersson 
Kristina Järpen 
Josephine Wistrand 
Alice Sjöström 

Nya i kommittén: 29 juli Tina Andersson, 25 november Kristina Järpen, 11 december Josephine 
Wistrand och Alice Sjöström. 
Jeanette Dyberg avgick 10 juni 
Gisela Wallin avgick 13 juli 
Linda Karlsson avgick 1 augusti 
Sofi Karlsson avgick 1 augusti 
Cathrine Baudeau avgick 27 september 
Tina Andersson avgick 16 december 
Kommittén har haft 8 telefonmöten under året. Klubbens officiella Rasspecial hölls lördagen 
den 19 maj på Hökensås Camping i Tidaholm 86 hundar var anmälda. Domare var Karin 
Vorbeck, Tyskland. BIR blev Bonus Pop Up’s Adin och BIM blev Leiionspitz Great Talea. 
Inventarieförteckning per den 31/12 2018 

4 st kompostgaller   Nina Klar 
1 st digital fotoram inkl. USB  Janne Long 
4 delar staket till monter  Janne Long 
2 st tyglängder till monter  Janne Long 
2 st roll-up med tillhörande lampor Kenth Frisk 
2 st roll-up   Janne Long 
1 st räknemaskin   Nina Klar  
Rasbroschyrer   Kenth Frisk 
Verktygslåda   Janne Long 
Fällbart bord   Nina Klar 
2 st ringlådor   Nina Klar 



1 st mätsticka   Nina Klar 
2 uppsättningar med prishundar  Nina Klar 
Prisbord (tapetserarbord)  Nina Klar 
1 pop-up tält   Nina Klar 
2 st blå stolar   Nina Klar 
4 st paraplyer   Nina Klar 
Megafon    Nina Klar 
In Design    Redaktionen 
2 st utställningstält   Nina Klar 
1 depå-tält    Nina Klar 
1 st domartält   Cathrine Baudeau 

Svenska Eurasierklubbens förslag till verksamhetsplan 2019 

Svenska Eurasierklubben, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för 
specialklubbens stadgar tillvarata specifika intressen för rasen genom  

Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört 
fullgoda rasrena hundar 

Att bevara och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård 



Att  bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och 
hundägandet 

Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren 

Att ordna en officiell utställning i Västervik, Lysingsbadets camping 

Att ordna större och mindre eurasierträffar under året 

Att  kontinuerligt uppdatera klubbens hemsida, till nytta och nöje för våra medlemmar 

Att ge ut Eurasierbladet med 4 nummer per år 

Att utbilda personer inom styrelse, kommittéer och andra personer med uppdrag inom 
klubben 

Att genomföra en arbetshelg med den nyvalda styrelsen 

Samarbetet inom styrelsen har skett i en positiv anda där alla har jobbat hårt 
för att föra arbetet framåt. 

Gränna mars 2019 

Charli Ahl Ludvigsson   Christina Haggren 
Ordförande    Vice ordförande 

Malin Nilsson 



Sekreterare 

Nina Klar     Maja Ärleborg 
Ledamot     Ledamot 

Emelié Gustafsson 
Ledamot      

Pernilla Sellgren    Inger Johansson 
Suppleant     Suppleant 

Svenska Eurasierklubben, Valberedningens förslag inför 2019 

Ordförande: 

Omval 1 år – Ariana Carlén 

Ordinarie ledmöter: 

Omval 2 år – Maja Ärleborg 

Nyval 2 år – Anita Brage 

Nyval 2 år – Josephine Wistrand 

Fyllnadsval 1 år – Inger Johansson 

Fyllnadsval 1 år – Åsa Juntti 



1 år kvar – Nina Klar 

Suppleanter: 

Omval 1 år – Pernilla Sellgren 

Nyval 1 år – Amanda Johnsson 

Revisorer: 

Omval 1 år – Måna Quist Eriksson 

Nyval 1 år – Kristina Niesel 

Revisorssuppleanter: 

Nyval 1 år – Silvana Carlén 

Nyval 1 år – Rickard Nibell 

Valberedning: 

Omval 1 år – Jenny Sandvall (sammankallande) 

Nyval 2 år – Malin Gilborne 

1 år kvar – Patricia Sjölander 

Ansvariga för förslaget: Kicki Svalin (sammankallande), Patricia Sjölander och Jeanette Dyberg. 

Motion 1, inkom 2018-10-29 

Motion till Svenska Eurasierklubbens Årsmöte 2019  2018-10-29 

Vi vill lämna in en motion till vår rasklubb (eurasier) 

Det gäller att vi önskar att SKK inför att när man har fått 2 certifikat innan 2 års ålder så är hunden 
fullcertifierad tills den tar sitt 3:e certifikat efter 2 år och 1 dag, då blir den Champion. 

För hunden har ju ingen nytta av alla sina certifikat innan den fyller 2 år och 1 dag och det räcker ju med 3 
certifikat för att bli Champion.  

Kristina Järpén och Gunnar Mattsson 



Styrelsens rekommendation  
Styrelsen avslår motionen men föreslår att den skickas in till SKK så att de får hantera den 
istället. Vi har inte mandat att bestämma i denna frågan. 

Motion 2, inkom 2018-10-29    2018-10-29 

Vi vill lämna in en motion till vår rasklubb (eurasier) 

Det gäller att vi önskar att SKK inför digitala omdömen på sina nationella och internationella 
utställningar i Sverige. 

De har detta system i Norge och Danmark. 

Kristina Järpén och Gunnar Mattsson 

Styrelsens rekommendation:  

Det låter som en bra idé. Men styrelsen har inte mandat att bestämma i denna frågan och 
hänvisar till att den skickas in till SKK istället.  

Motion 3, inkom 2019-01-22 

Motion  
Jag har ett förslag som jag tror och hoppas skulle gynna klubben på sikt. Jag föreslår att alla nya valpköpare 
(som köper valp genom uppfödare som är medlem i SVEUK) får ett gratis år som medlemmar i SVEUK. 
Troligen skulle ett antal av dessa bli kvar som medlemmar.  
 
Den kostnad som utskick av tidningen till gratismedlemmarna innebära skulle troligen bäras av de som sedan 
blir medlemmar. Jag tror att det är en bra möjlighet för klubben att få in nya medlemmar som klubben annars  
skulle gå miste om, därför att många inte vet vad det innebär att vara medlem.  
 
Uppfödarna skulle kunna skicka in adresser till sina valpköpare till klubben. På så sätt ökar inte arbetet för 
klubben marginellt heller. Däremot är det nog få uppfödare som inte skulle skicka in om det är kostnadsfritt. 
Och för att inte missa några nya medlemmar lägger man givetvis ut informationen på hemsidan så att 



valpköpare som läst på om rasen kan påminna sin uppfödare om det skulle glömmas bort.  
 
Man kan ta ett beslut att prova detta under en 3-4 års period och utvärdera om det ger önskat resultat. Om det 
inte faller väl ut avslutas projektet utan extra beslut av medlemmarna då detta redan tagits i det första beslutet.  
Vad som ska anses vara önskat resultat får lämnas till styrelsen att besluta.  
 
Hälsningar  
Camilla Svensson  
Kathakali’s kennel  

Styrelsens rekommendation:  

Styrelsen avslår motionen för att det inte är ekonomiskt försvarbart för klubben i dagsläget. 
Men det är en bra idé och vi rekommenderar årsmötet att ålägga styrelsen i uppdrag att hitta 
fram andra alternativ förenligt med denna motion.  


